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DECRETO N' 028,

'Disp'e sobre valores de dierias de

deslocamento de servidores, na forma que

especifica e de outas providancias."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS, EStAdO dE GOiES, NO

uso de suas atribuig6es legais, de conformidade com a legislaqao em vigor, e

Considerando que o Municipio deve regulamentar, disciplinar e estabelocer

valores de dierias para os servidores municipais em deslocamento em careter eventual

e transitdrio da municipalidade;

DECRETA:

Art.l' - O valor da dieria simples a ser atribulda aos servidores municipais que

se deslocarem para tora do Municipio de Santa Fe de Goies, em distancia superior a

200 (duzentos) quilometros, serA de R$ 65,00 (sessenia e cinco) rsais.

Par6grafo Unim - No caso do deslocamento implicar na necessidade de pernoite,

devere ser requerida antecipadamente para que a pernoite seja feita mediante reserva

de hospedagem €m estabelecimento apropriado, a cargo e is expensas da

Administraqao Municipal.

Art. 2' - As despesas de transporte no deslocamento do servidor pala fora do

Municlpio de Santa F6 de Goias somente serao devidas em casos excepcionais, nos

quais nao for possivel o deslocamento em carro pr6prio do Municipio 6 mediante

autorizaqao expressa da Secretaria de Administra€o.
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Padgrato Unico - Caso o deslocamento excepcionalmente nao ocorra em carro

pr6prio do Municipio, conlormo mencionado no caput d6sto artigo, ssrA devido um

auxflio linanceiro na seguinte forma:

| - Correspondente ao valor da parssagom d6 onibus, ida s volta, cujo preQo

sere verificado pela Secrgtaria de Administra€o com a smprssa do transporto quando

da concessao da desp6sa, cario a viagsm ocona de 6nibus, cuia dsspssa devera ser

posleriormsnte comprovada perante a Secretaria de Adminisiagao.

Art 30 - Esto Decreto sntra em vigor na data ds sua publicagSo, revogando as

disposi9Oes 9m seniido contrfuio.

Gabinete do Pr€teito Municipal de Santa F6 de Goies/GO, aos quatro dias do

m6s do janeiro de 2020.
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EDIMILSON ALVES DOS SANTOS

Pr€feito


